
      IV. neděle velikonoční 

Sk 2,14.36-41 
1Petr 2,20-25 
Jan 10,1-10 

… aby měli život v hojnosti. 

Jan 10,10 

Touto nedělí, čtvrtou velikonoční, vrcholí již tradičně Týden modliteb za duchovní povolání. A není náhodou, že byla zvolena právě Ne-
děle Dobrého Pastýře, vždyť Ježíš - Dobrý pastýř je vzorem každého pastýře, pastýře, který, jak říká papež František, má vonět po ov-
cích, má vycházet ze sebe a být uprostřed stáda. Má vycházet a jít tam, kde muži a ženy dnešního světa žijí a pracují. Má být pastýřem, 
který se vydává za ztracenými ovcemi a nezůstává uzavřený v ohradě s tou jedinou ovečkou, která mu zbyla, aby ji hladil, česal… Má 
být pastýřem, a ne kadeřníkem ovcí! Má být nositelem pastýřského otcovství. I když žije v celibátu, musí být otcem, duchovním otcem, 
pociťovat radost z otcovství, tedy z dávání a předávání života druhým… Má být dobrým pastýřem jako Ježíš… 
 

Dobrý pastýř „volá své ovce jménem“ (Jan 10,3). Bůh nezná anonymní dav, v jeho ústech je moje vlastní konkrétní jedinečné jméno. Vo-
lá mě a zastihuje mě v té situaci, ve které se právě nacházím, a byť by byla sebeuzamčenější, vyvádí mě z ní ven (srv.: Jan 10,3), svým 
povoláním mi pomáhá překonat všechny strachy, bolesti a uzavřenosti. Náš Bůh není Bohem uzavřených ohrad, ale otevřených pastvin, 
pastýřem svobody a důvěry. A jde před námi (srv.: Jan 10,4). Není tedy Bohem zadního voje, ale průvodcem, který vynalézá a otevírá 
nové cesty. Není Bohem, který zezadu popichuje, popohání, ale pastýřem, který nás „předchází“ a svádí nás, získává si nás svým příkla-
dem, ukazuje nám budoucnost. „Já jsem dveře k ovcím“ (Jan 10,7), neříká „k ovčinci“, ale „k ovcím.“ Ježíš je tedy ten, se kterým se 
můžeme setkat, skrze kterého můžeme projít, jako ten, skrze kterého máme přístup k novému světu, k novému životu, k jinému způso-
bu vnímání sebe sama, ostatních i věcí kolem. A pak to nádherné: „Přišel jsem, aby (ovce) měly život a aby ho měly v hojnosti“ (Jan 
10,10). Nejen život nezbytně nutný, nejen to minimum, bez něhož život už není životem, ale život překypující, život v hojnosti. A tak 
tomu je v Písmu vždycky: mana na poušti na čtyřicet let; chléb pro pět tisíc lidí; stokrát víc pro toho, kdo zanechá všechno; odpuštění 
sedmdesát sedmkrát… Nadbytek! Bůh, který v nás nechává rozkvést životu, nechává v nás rozkvést člověku. Bůh, jehož povoláním je být 
dárcem života; Bůh, skrze jehož povolání, se i já mám stát dárcem života.  
 

Modleme se dnes tedy za pastýře, aby byli pastýři podle Ježíšova srdce, vonícími po ovcích. A modleme se zvláště za nová kněžská a ře-
holní povolání, ta s konkrétními tvářemi, aby se čím dál víc lidí mohlo setkat s Boží láskou, uvěřit v ni a zakusit plnost života. 
 

 

„Ježíš nám dal možnost ho milovat, nejen v jeho milosti, nejen ve svatostánku,  

ale ve všem, co nás obklopuje a co se nám přihodí“ o. Mario Borzaga, omi 


